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“คดึฮอด อสีานเขยีว เทีย่วหนา้ฝน” 

ทอ่งเทีย่วเตมิบญุ เคลา้วถิชุีมชน ยลธรรมชาต ิUnseen 

  กรงุเทพฯ-อดุรธาน-ีหนองบวัล าภ-ูชยัภมู-ิโคราช 

เดนิทาง 4 วนั 3 คนื วนัที ่15-18 สงิหาคม 2563 

ทัวรด์ ีรับประกนัโดยสมาคมสง่เสรมิธรุกจิทอ่งเทีย่วไทย (สธทท.)  
สนับสนุนโดย ททท. ภมูภิาคภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

• รว่มงานสง่เสรมิการขายการทอ่งเทีย่วภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  

• ทอดผา้ป่าสามคัคบีรูณะปฏสิงัขรพระธาตเุมอืงพณิอายรุาว ๕๐๐ ปี 

• ชมวดังาม วดัป่าภกูอ้น วดัพระธาตชุยัภมู ิวดัถ า้กลองเพล  

• ดนิเนอรเ์กไ๋ก ๋สไตลว์ถิถี ิน่กนิ “ขา้วฮาง” ทา่มกลางผนืป่าบนเขาภู

พานนอ้ย 

• ชมทุง่ดอกกระเจยีวบานสะพร ัง่เคลา้ไอหมอก ชว่งสดุทา้ยของปี 

• มอหนิขาว สโตนเฮน้จส์ยาม อกีหนึง่ Unseen Thailand 

• ดนิแดนใตพ้ภิพ #อโุมงคโ์รงไฟฟ้าชลภาวฒันา ระยะทาง 1.5 กม. 

แหลง่เรยีนรูแ้ละทอ่งเทีย่วใหมท่ีอ่ยากพาไปสมัผสั 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIl92Y74O_v7xMYtsf10brrpWE7Dp7Y2kqaAUP2Tqt2Duqx0YHh6JMdELkZmstcxF-YjSeWElFwuAgxpeqmgg8T35dg5vpN3v-bXAFroQyUL01DfckqDPWg0hCzFBjDNqxE6TCvP4cB5I9VIUjGj01IzTnGt-lHNv2FZfXxC9BS0dufs-FgDh7R4KycCgf5rUzq9GQxi-wQAgI6gtp8F98uymE8z6H5h_8irt2mI754ug6-a08vYtMDG2src0e8qPLak-_pgkZ7Vxwafi7J_CjmyzrTyYcAVkDyNwrj5yW2R8jOvAOCpJpvwd5-I2F5Ef-gTIyyk8KeVDsjJYuvZaTec9Q&__tn__=%2ANK-R
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 วนัแรก  :    กรงุเทพฯ - ศนูยว์ฒันธรรมไทย-จนี ศาลปู่ -ยา่ อดุรธาน ี– ถนนคนเดนิ 

 

04.00 น. รอตอ้นรับทา่น ณ จดุนัดหมาย 

04.30 น. น าคณะทา่นมุง่หนา้สู ่จงัหวดัอดุรธาน ีโดย รถโคช้บสัปรบัอากาศVIP 

07.00 น. แวะใหท้า่นผอ่นคลายอริยิาบถและอสิระอาหารเชา้ตามอัธยาศัย 

11.30 น.        บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร ที ่จ.ขอนแกน่ (มือ้ที1่) 

14.30 น.   ถงึเมอืงอดุร เขา้รว่มงาน สง่เสรมิการขายการทอ่งเทีย่วภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ณ 

หอประชุมมณฑาทพิย ์ฮอลล ์

17.00 น.      เช็คอนิทีพั่ก โรงแรมประจักษ์ตรา ซติี ้หรอืเทยีบเทา่ (อดุรธาน)ี 
                   อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  ทีถ่นนคนเดนิเมอืงยดู ีหรอืถนนคนเดนิหนองประจักษ์ 

19.30 น.       กลับเขา้พักผอ่น ณ โรงแรมทีพั่ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น    ทีพ่กั 

DAY
1 

กรงุเทพฯ-อดุรธาน ี
รว่มงานสง่เสรมิการขายการทอ่งเทีย่วภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื, ถนนคนเดนิเมอืงอดุร 

-  - 

ประจกัษต์รา 
ซติ ี ้โฮเทล  

หรอืเทยีบเทา่ 
(อดุรธาน)ี 

DAY
2 

อดุรธาน-ีหนองบวัล าภ ู
วดัป่าภกูอ้น, พระธาตเุมอืงพณิ, ภพูานนอ้ย                               
ดนิเนอรเ์กไ๋ก ๋สไตลว์ถิถี ิน่ “ขา้วฮาง”  ณ จดุชม
ววิบนภพูานนอ้ย 

   

ประจกัษต์รา 
ซติ ี ้โฮเทล  

หรอืเทยีบเทา่ 
(อดุรธาน)ี 

DAY
3 

อดุรธาน-ีชยัภมู ิ
วดัถ า้กลองเพล, พระธาตชุยัภมูอิรณุธรรมสถาน 
สโตนเฮน้จส์ยาม มอหนิขาว 

   

 
โรงแรม  

เทพสถติววิล ์
หรอืเทยีบเทา่ 
(ชยัภมู)ิ 

 

DAY
4 

ชยัภมู-ิโคราช-กรงุเทพฯ 
ทุง่ดอกกระเจยีว, อทุยานป่าหนิงาม 
วดัป่าเทพอนิทรประดษิฐ,์  
อโุมงคใ์ต ้กฟผ. ล าตะคอง 

  - - 
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วนัทีส่อง :    อดุรธาน-ี วดัป่าภกูอ้น– วดัพระธาตเุมอืงพณิ- ภพูานนอ้ย 

 

07.00 น.     บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรม  (มือ้ที2่) 

08.00 น.     ออกเดนิทางไปวดัป่าภกูอ้น 

10.00 น.    ถงึ วดัป่าภกูอ้น พบกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมแหง่พทุธศลิป์และความเงยีบสงบของ

วดัป่าแหง่ภาคอสีาน ทีค่งรักษาไวซ้ ึง่พืน้ป่า สตัวป่์า และพรรณไมน้านาชนดิ บนเนือ้ทีก่วา่ 

3,000 ไร ่ตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวนแหง่ชาตป่ิานายงูและป่าน ้าโสม ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายงู 

จังหวดัอดุรธาน ีซึง่เป็นรอยตอ่ 3 จังหวดั คอื อดุรธาน ีเลย และหนองคาย วัดแหง่นีส้รา้งขึน้

เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 จดุประสงคแ์รกเพือ่ตอ้งการปลกูป่าทดแทนฟ้ืนฟสูภาพป่า

เสือ่มโทรมกวา่ 750 ไร ่รวมถงึการขออนุญาตใชพ้ืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาตทิีอ่ยูโ่ดยรอบวดั ตอ่มา

ไดรั้บหนังสอือนุญาตจัดตัง้เป็นพทุธอทุยาน วดัแหง่นีจ้งึไดรั้บขนานนามวา่ "พทุธอทุยานมหา

รกุขปารชิาตภิกูอ้น"   

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3) ... ไดเ้วลาอันสมควร มุง่หนา้ไปงานบญุใหญข่องคณะที่

หนองบวัล าภ ู 

  
15.00 น.   เดนิทางถงึ วดัพระธาตเุมอืงพณิ  รว่มงาน พธิถีวายผา้ป่าสามคัคเีพือ่บรูณะปฏสิงัขรพระ

ธาตเุมอืงพณิ  

พระธาตเุมอืงพณิ เป็นศาสนสถานคูบ่า้นคูเ่มอืงของ

บา้นนากลาง หนองบัวล าภู ตัง้อยู่ในหมู่บา้นโนนธาตุ 

องค์พระธาตุเดมิเป็นทรงบัวแปดเหลี่ยม ศลิปะลา้น

ชา้ง สันนิษฐานว่าสรา้งขึ้นราว พศต.๒๑ ต่อมา

พระสงฆ์และชาวบา้นไดร้่วมกันบูรณะป้องกันการ

พังทลาย จงึท าใหพ้ระธาตุเปลีย่นรูปไปเป็นทรงขวด 

ดูแปลกตาต่างจากพระธาตุอืน่ ใกลอ้งคพ์ระธาตุยังมี

ศาลปู่ พระธาตุที่ชาวบา้นเชือ่กันว่าเป็นที่สงิสถติของ

มเหศักดิเ์ทวาผูรั้กษาองคพ์ระธาต ุมอี านาจใหค้ณุและ

โทษแก่บา้นเมือง บรเิวณนี้จงึเป็น “ทีเ่ข็ดทีข่วาง” 

หรอืพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิม์ฤีทธิแ์รง ชาวบา้นในหมูบ่า้นรอบๆ 

จะรวมตัวกันจัดพธิบีงสรวงขอขมากันเป็นประจ าทกุปี ในราวเดอืน ๖ ชว่ง  กอ่นจะเริม่ท านา กระท่ังในปัจจบุัน
ก็ยังมีความเชือ่นับถือว่าศักดิส์ทิธิย์ ิง่นัก สถานที่นี้ยังไดพ้บศลิาจารกึอักษรธรรม ใบเสมาหนิทราย เศษ

ภาชนะดนิเผา พระพทุธรปูบเุงนิลา้นชา้ง และอโุบสถเกา่กอ่ดว้ยศลิา ปัจจบุันไดข้ ึน้ทะเบยีนพระธาตเุมอืงพณิ

และสิง่คน้พบเป็นโบราณสถานแหง่ชาตเิรยีบรอ้ยแลว้ 

https://travel.kapook.com/view123291.html
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แตอ่ยา่งไรก็ตามเวลาผา่นหลายรอ้ยปีท าใหพ้ระธาตทุรดุโทรมลงอกี พระสงฆแ์ละชาวบา้นมคีวาม

ตัง้ใจจะดแูลท านุบ ารงุ แตย่ังขาดทนุทรัพย ์ คณะกรรมการสธทท. จงึประสงคจ์ะไดน้ าพาทา่นมาสรา้ง

บญุใหญใ่นการบรูณะพระธาตรุว่มกนัในคร ัง้นี ้

16.30 น.  น าคณะทา่นเดนิทางขึน้ไปยัง จดุชมววิภพูานนอ้ย วนอทุยานบวับาน         

    วนอทุยานบัวบานตัง้อยูบ่นเทอืกเขาภพูานนอ้ย จดุเดน่คอืแนวหนา้ผาสงูชนัยาวตอ่เนือ่งนับรอ้ย

เมตร สามารถมองเห็นตัวเมอืงหนองบัวล าภทัูง้อ าเภอ พรอ้มววิกวา้งไกลสดุสายตา ในพืน้ทีร่ม่รืน่โอบลอ้มไป

ดว้ยป่าอนุรักษ์ 

    ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กับบรรยากาศและถา่ยรปูจนจใุจ เมือ่ไดเ้วลาอันสมควร เชญิทา่นรว่มรบัประทาน

อาหารเย็น (มือ้ที ่4) ท่ามกลางธรรมชาตบินภพูานนอ้ย ในสไตลว์ถิถี ิน่ กนิ “ขา้วฮาง”พรอ้มรับฟังความรู ้

เกีย่วกับธรรมชาตใินอทุยานและวถิชีวีติของชาวบา้นหนองบัวล าภ ู 

    … จนไดเ้วลาสมควร ตอ้งจากผนืป่างาม กลับสูท่ีพั่ก 

20.00 น.    เขา้ทีพั่กโรงแรมประจักษ์ตรา ซติี ้(อดุรธาน)ี หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

วนัทีส่าม :  อดุรธาน ี- วดัถ า้กลองเพล -วดัพระธาตชุยัภมูอิรณุธรรมสถาน 

                 สโตนเฮน้จส์ยาม มอหนิขาว                 

 
07.00 น.     บรกิารอาหาร อาหารเชา้ ณ โรงแรม(มือ้ที5่)   

08.00 น.     น าคณะทา่นเดนิทางกราบนมัสการ วดัถ า้กลองเพล 

   วัดถ ้ากลองเพล เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดหนองบัวล าภ ู

ในบรเิวณวัดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบ มีถ ้าซึง่มีกลอง

โบราณสองหนา้ มพีระพทุธรปูปางลลีาจ าหลักในกอ้นหนิ วดัแหง่

นี้เคยเป็นสถานทีว่ปัิสสนากรรมฐานของหลวงปู่ ขาว อนาลโย ซึง่

ปัจจุบันไดส้รา้งพพิธิภัณฑร์วบรวมเครือ่งอัฐบรขิาร และรูปป่ันหุน่

ขีผ้ ึง้ของหลวงปู่ ขาวไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ท่ัวไปภายในวดัถ ้ากลองเพลมี

บรรยากาศเงยีบสงบ ร่มรืน่ ปกคลมุไปดว้ยแมกไม ้ป่าเขยีว และ

สวนหนิธรรมชาตริูปร่างประหลาดดสูวยงาม ปัจจุบันยังคงใชเ้ป็น

สถานทีป่ฏบิัตวิปัิสสนากรรมฐาน   

 
เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที6่)   

13.00น.    น าคณะทา่นเดนิทางสู ่จ.ชยัภมู ิ

14.30 น.   น าคณะทา่นกราบนมัสการวดัพระธาตชุยัภมูอิรณุธรรมสถาน 
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        พระธาตุชัยภูม ิหรอื วัดอรุณธรรมสถาน  ตัง้อยู่บนยอดเขาชอ่งลม บา้นภูสองชัน้ อ าเภอ

แกง้ครอ้ จังหวดัชยัภมู ิ ดว้ยความโดดเดน่ขององคพ์ระธาตทุีส่รา้งขึน้ตามแบบโบราณ ผสมผสาน

ระหวา่งศลิปะลา้นชา้งและศลิปะลา้นนาเขา้ดว้ยกัน จุดเริม่ตน้ของพระธาตุชัยภูมนัิน้ เนื่องจากมี

พระสงฆร์ูปหนึง่ทีม่สี านกึรักในบา้นเกดิ ไดเ้ดนิทางกลับมาสรา้งองคพ์ระธาตุแห่งนี้ข ึน้ เพือ่เป็น

สถานที่เผยแผ่พุทธศาสนาและเป็นสถานที่ปฏบิัตธิรรมแก่พุทธศาสนิกชนท่ัวไป และยังเป็น

สถานทีท่่องเทีย่วเชงิศาสนา เพือ่บง่บอกถงึความเจรญิรุ่งเรอืงของพระพุทธศาสนาแหง่ใหมข่อง

จังหวัดชัยภมู ิ พระธาตชุัยภมูจิะมบีันไดทางขึน้อยู ่2 ทาง ซึง่อยูท่างดา้นขา้งขององคพ์ระเจดยี ์

ซึง่ระหวา่งทางขึน้บันได เราสามารถชมความงดงามของงานปนูปั้นทีบ่ันไดไดอ้ยา่งใกลช้ดิ เป็น

งานปูนปั้นรูปสัตว์ต่างๆ มีรายละเอียดเยอะมากทีเดียว แต่ถา้สังเกตจะมีป้ายเขียนไวว้่า                     

“ญา่บาย” ซึง่เป็นภาษาอสีาน หมายถงึวา่ “อยา่จับ” รูค้วามหมายอยา่งนี้แลว้ ... ไดโ้ปรดปฏบิัต ิ

ดว้ยนะคะ เพือ่ไมใ่หล้วดลายศลิปะถกูท าลายหรอืช ารดุไปดว้ยความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์  

 
16.00 น.   เดนิทางถงึ มอหนิขาว สโตนเฮน้จส์ยาม ตัง้อยู่ในเขต

อทุยานแหง่ชาตภิแูลนคา ประตมิากรรมธรรมชาตเิหลา่นี้ มี
ลักษณะเป็นเสาหินและแท่งหิน ตั ้งตระหง่านอยู่กลาง
ขนุเขากลุม่หนิเหลา่นี้เกดิจากหนิทรายสขีาว หนิทรายแหง้ 
หนิโคลน และหนิทรายสมี่วง ลว้นท าใหม้คีวามงามแปลก
ตา จนไดรั้บการจัดเป็น Unseen in Thailand อกีแห่งหนึง่ 
ภาพยนตเ์รื่องต านานสมเด็จพระนเรศวรก็ไดใ้ชส้ถานที่นี้
เป็นที่ถ่ายท า และจุดที่นิยมถ่ายรูปกันคือ กลุ่มหนิโขลงชา้ง และผาสุดแผ่นดนิ ... ไดเ้วลา
พอสมควรออกเดนิทางตอ่ไปยังทีพั่ก 

19.00 น    บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่7) และเขา้พักทีโ่รงแรมเทพสถติววิล ์(ชยัภมู)ิ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่:  ชยัภมู-ิทุง่ดอกกระเจยีว-อทุยานป่าหนิงาม -วดัป่าเทพอนิทรประดษิฐ ์

             -ศนูยก์ารเรยีนรู ้กฟผ.ล าตะคอง-กรงุเทพ 

06.00 น.   น าคณะออกเดนิทางขึน้ไปชมทุง่ดอกกระเจยีว และทวิทัศน์ในอุทยานแหง่ชาตป่ิาหนิงาม 

ตัง้แตเ่ชา้ตรู ่ท่านจะไดเ้ห็นไอหมอกลอยออ้ยอิง่อยูเ่หนือยอดหญา้และดอกไม ้ซึง่หากเดนิทาง

มาจากกรงุเทพฯ จะไมม่โีอกาสไดช้มความงามยามเชา้ไดเ้ชน่นี ้

    อทุยานแหง่ชาตป่ิาหนิงาม ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอ เทพสถติ จ.ชัยภมู ินักท่องเทีย่วจะไดส้ัมผัส

กับธรรมชาตอิันแปลกตา เกดิจากแทง่หนิรปูร่างตา่งๆ จงึไดช้ือ่วา่อทุยานป่าหนิงาม จดุเยีย่มชม

ที่นักท่องเที่ยวนิยม เช่น ผาสุดแผ่นดนิ เป็นแนวหนา้ผาและชะง่อนหนิในจุดที่สูงที่สุดของ

เทือกเขาพังเหย และแน่นอนที่โดดเด่นที่สุดในฤดูนี้คือ  ทุ่งบวัสวรรคห์รอื ดอกกระเจยีว

ราชนิแีหง่มวลไมอ้อกดอกสชีมพูอมมว่ง ข ึน้เต็มผนืป่า ถอืเป็นไฮไลตท์อ่งเทีย่วชว่งฤดฝูน 

ในชว่ง มถินุายน-สงิหาคม เทา่นัน้  หาพลาดชว่งนี ้ก็ตอ้งรอไปอกี ๑ ปี 
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08.00 น    น าคณะท่านเดนิทางกราบนมัสการ วดัป่าเทพอนิทรประดษิฐ ์ ตัง้อยูใ่กลก้ับอทุยานป่าหนิงาม 

เป็นวัดที ่มพีระอโุบสถสทีองอร่ามทัง้หลัง ดา้นหนา้มสีงิหส์องตัวตัง้เดน่เป็นสง่าเปรยีบเสมอืนผู ้
เฝ้าประตูวัด ดา้นหนา้มพีระพุทธรูปหนิทรายประดษิฐานอยู่ดา้นหนา้และรอบอุโบสถ ถงึแมต้ัว

อุโบสถจะไม่ใหญ่มาก แต่ดว้ยความงดงามของตัวอุโบสถสทีองและลวดลายหนา้บันแกะสลัก 

รวมทัง้บันไดพญานาคสทีอง ทีล่อ้มรอบเปรยีบเสมอืนก าแพง  ตัง้อยูท่า่มกลางธรรมชาตอิันสงบ 

จงึใหค้วามรูส้กึสงบเย็นเมือ่มาเยอืน  

 

09.00 น.   น าคณะทา่นเดนิทางกลับเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  

               เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที8่)  และพักผอ่นอริยิาบถ 

10.30 น.   เช็คเอาท ์ออกเดนิทางตอ่ และไมล่มืทีจ่ะแวะถา่ยรปูเช็คอนิกับทุง่กงัหนัลม ทีแ่ทรกตัวอยูโ่ดย

ท่ัวๆ ไปในอ าเภอเทพสถติย ์ถอืเป็นแหลง่กังหันลมแหลง่

ใหญอ่กีแหง่หนึง่ในประเทศ 

12.30 น.    บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที9่)    

                จากนัน้ น าคณะทา่นเดนิทางสู ่จังหวดั นครราชสมีา  

14.30 น.   น าคณะทา่นเขา้ชม ศนูยเ์รยีนรู ้กฟผ.  ล าตะคอง   เป็น

โครงการที ่กฟผ. มุง่ท าขึน้เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นพลังงาน

ไฟฟ้า การผลติไฟฟ้าจากพลังงานประเภทตา่ง ๆ ทัง้จากเชือ้เพลงิฟอสซลิ และพลังงาน

หมนุเวยีน รวมถงึนวตักรรมการผลติไฟฟ้าทีทั่นสมัยในประเทศ ซึง่มกีารแบง่โซนใหเ้ขา้ชม

ทัง้หมด 7 โซน และพาเขา้ชมดนิแดนใตพ้ภิพ #อโุมงคโ์รงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวฒันา 

ซึง่มรีะยะทางยาวถงึ 1.5 กโิลเมตร แหลง่เรยีนรูแ้ละทอ่งเทีย่วใหมท่ีอ่ยากพาไปสมัผัส … ได ้

เวลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBIl92Y74O_v7xMYtsf10brrpWE7Dp7Y2kqaAUP2Tqt2Duqx0YHh6JMdELkZmstcxF-YjSeWElFwuAgxpeqmgg8T35dg5vpN3v-bXAFroQyUL01DfckqDPWg0hCzFBjDNqxE6TCvP4cB5I9VIUjGj01IzTnGt-lHNv2FZfXxC9BS0dufs-FgDh7R4KycCgf5rUzq9GQxi-wQAgI6gtp8F98uymE8z6H5h_8irt2mI754ug6-a08vYtMDG2src0e8qPLak-_pgkZ7Vxwafi7J_CjmyzrTyYcAVkDyNwrj5yW2R8jOvAOCpJpvwd5-I2F5Ef-gTIyyk8KeVDsjJYuvZaTec9Q&__tn__=%2ANK-R
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19.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา พกัเดีย่วเพิม่ 

ผูป้ระกอบการสมาชกิ สธทท.   

ผูป้ระกอบการทีไ่มไ่ดเ้ป็นสมาชกิ สธทท.  

***หมายเหต ุโปรแกรมทัวรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมได ้…ทัง้นีท้กุทา่นควร พก ร่ม หมวก  ฯลฯ หากทา่นใดมี

โรคประจ าตวัทีร่า้ยแรง โปรดแจง้กบัทางทมีงานกอ่นออกเดนิทาง เพือ่ผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่นเอง*** 

ราคาดงักลา่วรวม 

- คา่รถบัสหรอืรถตูป้รับอากาศแบบ วไีอพ ี

- คา่ทีพั่ก ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

- คา่อาหารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ + น ้าดืม่วันละ 1 ขวด 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ 

- คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิประกัน ทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  

  ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับเงือ่นไขและขอ้ตกลงของบรษัิทประกันชวีติ 

ราคาดงักลา่วไมร่วม 

- คา่ทปิพนักงานขบัรถ และเจา้หนา้ทีบ่รกิารตา่งๆ เก็บเพิม่ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการเง ือ่นไขการจองและส ารองทีน่ ัง่ 

1. วางเงนิมัดจ า ทา่นละ 2,000 บาท  

2. ช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั มเิชน่นัน้ถอืวา่สละสทิธิ ์และไมส่ามารถเรยีกเงนิมัดจ า

คนืได ้

มาตรการบรกิารบนรถโดยสารและตลอดการเดนิทางเพือ่สขุอนามยั 
• ผูร้ว่มเดนิทางทัง้หมดตอ้งสวมหนา้กากผา้ตลอดการเดนิทาง 
• หมั่นลา้งมอืดว้ยสบูห่รอืเจลแอลกอฮอล ์
• ส าหรับการเดนิทางขา้มจังหวดั ตอ้งใหค้วามรว่มมอืกรณีมกีารตรวจวดัอณุหภมูริา่งกายตามดา่นตรวจ 

 


